
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสถาบัน  
การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 
มกราคม 2561 



คํานาํ 
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสถาบัน การศึกษา องค์กร
ระหว่างประเทศ ฉบับน้ีดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิธีการ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่ายและ
ประสานงานกับสถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “การจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ MOU” มาจากข้อมูลด้านเอกสาร และประสบการณ์ที่ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU จากการทํางานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งคู่มือฉบับน้ีจะทําให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาทราบแนวทางปฏิบัติ ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่
เป็นระบบ และจะเป็นการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
นางสาวนารี สุวรรณะ 

นักวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มกราคม 2561 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบติังาน  
เรื่อง การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสถาบนั การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ  

  
 งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกลไกหลักสําคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ                     
ฉะน้ัน การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ จึงเป็นภาระหน้าที่              
ที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภาพงานวิเทศสัมพันธ์                     
ของมหาวิทยาลัย และภาพงานวิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเอง 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจาการสังเคราะห์ความรู้ 
ประสบการณ์จาการทํางานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วัตถุประสงค์ 
 • เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
 • เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
 • เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 • เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
 • เพ่ือบุคลากรสามารถทํางานแทนกันได้ 
 • ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
ขอบเขต 

 ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานการสร้างเครือข่ายและประสานงานกับสถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศต้ังแต่เริ่มการประสาน พูดคุย หารือ จนจบกระบวนการรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

คําจํากัดความ 

 การสร้างเครือข่าย คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ความรับผิดชอบ 

 1. สร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศ ประสานงานการลงนามความร่วมมือและดําเนิน
กิจกรรม/โครงการภายใต้ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ พร้อมติดตามรวบรวมรายงานผล  

 2. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ การขออาสาสมัคร 
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ  

 3. ดําเนินการหรือประสานงานพิธีการ/อํานวยความสะดวกบุคลากรในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ อํานวยความสะดวกต้อนรับ/รับรองแขกชาวต่างชาติ อํานวยความสะดวก อาจารย์ชาวต่างชาติ 
อาสาสมัคร/ เจ้ าหน้าที่ ชาวต่างชาติ/แปลเอกสาร  จัดพิมพ์ร่ าง - โ ต้ตอบหนังสือ  คํากล่าวรับรอง                     
เป็นภาษาต่างประเทศ  

 4. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร 
แผ่นพับ แผ่นป้าย จดหมายข่าวเว็บไซต์ ฯลฯ และจัดฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์  

 

 

อธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี            

ด้านวิเทศสัมพันธ ์

ผู้อํานวยการ              

กองนโยบายและแผน 

งานความสัมพันธ์กับหน่วยงาน    

ในและต่างประเทศ 

งานประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อ 

ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

งานพิธีการ/อํานวยความสะดวก

ชาวต่างชาติและบุคลากรในการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

สารนิเทศ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจรจา/ติดต่อประสานงาน 

จัดทํารูปแบบร่างบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ 

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
โดยผ่านงานวิเทศสัมพันธ์  

งานนิติการ  
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  

รองอธิการบดีด้านวิชาการ 

งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งผล  
(กรณีหน่วยงานในสังกัดเป็นต้นเรื่อง) 

จัดทําบันทึกข้อตกลงฉบับจริง 
ทําพิธีลงนาม 

รายงานผลการลงนามต่อมหาวิทยาลัย
ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ 

งานวิเทศสัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลและ
เผยแพร ่



ขั้นตอนการดําเนินการข้อตกลงวิชาการ  
1. การเตรียมการ 
 - เจรจากับองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางจัดทําข้อตกลง 
 การเจรจาส่วนใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่ต้องการมีความร่วมมือด้วยมักจะเดินทางไปเยือน ณ หน่วยงาน/
หรือสถาบันการศึกษาของอีกฝ่ายเพ่ือเป็นการผูกมิตร และเป็นการให้เกียรติกัน โดยข้อตกลงความร่วมมือ                   
ที่เป็นความร่วมมือทั่วไป มีขอบเขตในการดําเนินกิจกรรมเฉพาะกับคณะใดคณะหน่ึง ให้การจัดทําข้อตกลง     
ความร่วมมือน้ันเป็นการข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ และสามารถขยายกรอบความร่วมมือเป็นระดับ
มหาวิทยาลัยได้ในอนาคต และอีกแบบในกรณีที่อธิการบดีเดินทางไปเจรจาและลงนามความร่วมมือด้วยตนเอง 
ก็สามารถขยายกรอบความร่วมมือไปสู่คณะหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ต้องการทํากิจกรรมร่วมด้วย 
  

 - ย่ืนแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศสถาบันต่างประเทศ พร้อมแนบ
แบบฟอร์มแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 



 
 ช่องหมายเลข 1 ระบุช่ือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สถานที่ติดต่อ
และบุคคลที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ ซึ่งในส่วนบุคคลที่ติดต่อควรจะเป็นบุคคลที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวกหรือเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องบันทึกข้อตกลงนั้น  
 ช่องหมายเลข 2 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ควรมี
ข้อมูลประวัติความเป็นมาเบ้ืองต้น จํานวนวิทยาเขต หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารย์ 



 
 
 ช่องหมายเลข 3 ระบุจุดแข็ง/จุดเด่นของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อดําเนินการข้อตกลงวิชาการร่วมกัน 
 ช่องหมายเลข 4 ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรมร่วมกัน ระบุถ้าเคยลงนามความร่วมมือหรือดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันแล้ว 
 
 



 
 ช่องหมายเลข 5 สอดคล้องกับกลยุทธ์ (KPI) ของมหาวิทยาลัยข้อใด/อย่างไร ควรศึกษา                     
และเทียบเคียงกับประเด็นยุทธศาสตร์ในเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิฉบับ ณ ปัจจุบัน 
 ช่องหมายเลข 6 ระบุช่ือหน่วยงาน/สถาบัน ที่เป็นต้นเรื่อง ในการร้องขอในการจัดทําบันทึกข้อตกลง                     
ความร่วมมือ เช่น จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ช่องหมายเลข 7 ระบุระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลงความร่วมมือ 
 ช่องหมายเลข 8 ระดับผู้ลงนามของฝ่ายสถาบันต่างประเทศ ว่าเป็นอธิการบดี หรือคณบดี 



 
 ช่องหมายเลข 9 ระดับผู้ลงนามของฝ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าเป็น
อธิการบดี หรือคณบดี 
 ช่องหมายเลข 10 วิธีการลงนาม ระบุวิธีการลงนามตามที่สองฝ่ายตกลงร่วมกัน 
 ช่องหมายเลข 11 ช่วงเวลาของการลงนาม (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่จะมีการลงนาม) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ร่างข้อตกลงในระดับมหาวิทยาลัย โดยเสนอรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      
ให้พิจารณา 
 - เสนอร่างข้อตกลงพร้อมแผนความร่วมมือให้งานวิเทศสัมพันธ์ 

1 

http://plan.rmutsb.ac.th/iro/?page=download 

2 



**ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรือ่ง ทั่วไปแลกเปลีย่นนักศึกษา** 

Specific Agreement on International Exchanges 
Between 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand  
and 

(Name of university and country) 
……………………. 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and …. University agree to cooperate in regard 
to international programs based on the principle of reciprocity. This agreement permits the exchange 
of scholars, students, and academic information and materials between the signatories. By the 
establishment of such exchanges, the instructional and research activities at both universities 
will be enhanced and mutual understanding between scholars and students will be increased.  
  

1. STUDENT EXCHANGES  
 1.1 Students may be exchanged subject to the approval of the relevant course/program 
coordinator.  
  1.2 Students to be exchanged will be nominated by their home institution and:  
  1.2.1 shall be in good academic standing, with at least a B or 3.0 grade point average.  
  1.2.2 must have completed at least one year of undergraduate study and one 
semester of postgraduate study at their home institution.  
  1.2.3 shall be required to enroll in subjects that constitute full time standing 
at the host institution.  
  1.3 Students will be officially enrolled in their home institutions while they are on 
exchange.  
  1.4 Graduate students will apply as special non-degree-seeking students through the 
Graduate Division. Undergraduate students will apply as non-degree undergraduate students 
through the Program for International Exchange Students (or whatever you call it) administered by 
the International Student Services Office.  
  1.5 Students on exchange will be required to abide by the rules and regulations of the 
host institution.  
  1.6 Students will have the same privileges provided to full-time students of the host 
institution while they are on the exchange. 
 1.7 The host institution will provide documents necessary for obtaining required visas.  



  1.8 Participating universities may attach specific points of implementation to this 
agreement in order to facilitate the exchanges.  
  1.9 Transfer status from exchange to regular full-time students at host institutions shall 
not be encouraged. 
 

2. MAGNITUDE, TIMING AND DURATION OF EXCHANGES  
 2.1 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi will send up to two students 
nominated by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi for up to one academic 
year (or four students for one semester).  
 2.2 ….University will send up to two students nominated by ….University for up to one 
academic year (or four students for one semester).  
  

3. STUDENT CHARGES AND TUITION FEES  
  3.1 Students will pay regular tuition at their home institutions unless exempted.  
  3.2 The host institution will provide waivers of tuition and other scholastic fees for the 
exchanged students. However, students may be required to pay student health fees and lab 
fees associated with specific courses.  
 3.3 Students will be responsible for the cost of travel between Thailand and 
….University as well as the cost of immigration documents. 
 3.4 Exchange students will be required to provide proof of adequate health insurance 
coverage during their stay at host institutions.  
  

4. LIVING COSTS AND ACCOMMODATION  
The host institution will assist in the arrangement of accommodation for the exchange student 
by providing housing application forms and/or information on housing alternatives. The host 
institution is not obligated, financially or otherwise, to provide housing. All living and 
accommodation costs are to be paid by the students.  
  

5. RECEPTION AND ORIENTATION  
Each institution will ensure that adequate arrangements are made for the reception and 
orientation of exchange students.  
  

6. TRANSMISSION OF RESULTS  
Official transcripts of results for each exchange student will be provided to the nominated 
office at each institution.  
  



7. ASSIGNMENT  
The benefit of this Agreement shall not be dealt with in any way by either party (whether by 
assignment, sub-licensing or otherwise) without the other party’s written consent. 
 
On behalf of Rajamangala University     On behalf of….University 
of Technology Suvarnabhumi  
 
___________________________    ___________________________ 
 

Asst. Prof. Paisal Burinwatthana 
RUS, President 
Date: …………………………………………    Date: …………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรือ่ง ทั่วไปแลกเปลีย่นนักศึกษา** 

Specific Agreement on International Exchanges 
Between 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand  
and 

(Name of university and country) 
……………………. 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and …. University agree to cooperate in regard 
to international programs based on the principle of reciprocity. This agreement permits the exchange 
of scholars, students, and academic information and materials between the signatories. By the 
establishment of such exchanges, the instructional and research activities at both universities 
will be enhanced and mutual understanding between scholars and students will be increased.  
  

1. STUDENT EXCHANGES  
 1.1 Students may be exchanged subject to the approval of the relevant course/program 
coordinator.  
  1.2 Students to be exchanged will be nominated by their home institution and:  
  1.2.1 shall be in good academic standing, with at least a B or 3.0 grade point average.  
  1.2.2 must have completed at least one year of undergraduate study and one 
semester of postgraduate study at their home institution.  
  1.2.3 shall be required to enroll in subjects that constitute full time standing 
at the host institution.  
  1.3 Students will be officially enrolled in their home institutions while they are on 
exchange.  
  1.4 Graduate students will apply as special non-degree-seeking students through the 
Graduate Division. Undergraduate students will apply as non-degree undergraduate students 
through the Program for International Exchange Students (or whatever you call it) administered by 
the International Student Services Office.  
  1.5 Students on exchange will be required to abide by the rules and regulations of the 
host institution.  
  1.6 Students will have the same privileges provided to full-time students of the host 
institution while they are on the exchange. 
 1.7 The host institution will provide documents necessary for obtaining required visas.  



  1.8 Participating universities may attach specific points of implementation to this 
agreement in order to facilitate the exchanges.  
  1.9 Transfer status from exchange to regular full-time students at host institutions shall 
not be encouraged. 
 

2. MAGNITUDE, TIMING AND DURATION OF EXCHANGES  
 2.1 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi will send up to two students 
nominated by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi for up to one academic 
year (or four students for one semester).  
 2.2 ….University will send up to two students nominated by ….University for up to one 
academic year (or four students for one semester).  
  

3. STUDENT CHARGES AND TUITION FEES  
  3.1 Students will pay regular tuition at their home institutions unless exempted.  
  3.2 The host institution will provide waivers of tuition and other scholastic fees for the 
exchanged students. However, students may be required to pay student health fees and lab 
fees associated with specific courses.  
 3.3 Students will be responsible for the cost of travel between Thailand and 
….University as well as the cost of immigration documents. 
 3.4 Exchange students will be required to provide proof of adequate health insurance 
coverage during their stay at host institutions.  
  

4. LIVING COSTS AND ACCOMMODATION  
The host institution will assist in the arrangement of accommodation for the exchange student 
by providing housing application forms and/or information on housing alternatives. The host 
institution is not obligated, financially or otherwise, to provide housing. All living and 
accommodation costs are to be paid by the students.  
  

5. RECEPTION AND ORIENTATION  
Each institution will ensure that adequate arrangements are made for the reception and 
orientation of exchange students.  
  

6. TRANSMISSION OF RESULTS  
Official transcripts of results for each exchange student will be provided to the nominated 
office at each institution.  
  



7. ASSIGNMENT  
The benefit of this Agreement shall not be dealt with in any way by either party (whether by 
assignment, sub-licensing or otherwise) without the other party’s written consent. 
 
On behalf of Rajamangala University     On behalf of….University 
of Technology Suvarnabhumi  
 
___________________________    ___________________________ 
 

Asst. Prof. Paisal Burinwatthana 
RUS, President 
Date: …………………………………………    Date: …………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรือ่ง ทั่วไป** 

                   MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

Between 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand 

and 
(Name of university and country) 

……………………. 
In order to encourage closer academic ties, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

and … enter into an agreement of cooperation to establish programs of exchange and 

collaboration in areas of interest and benefit to both institutions. This agreement will serve as 

a general framework for cooperation between the two universities and is intended to facilitate 

discussions of more specific programs of collaboration. In particular, the two universities agree:  

  A. to identify opportunities for exchange of faculty and research staff;  
 B. to establish programs that will enable interested and qualified students and university 
personnel to pursue either short-term or extended programs of study in each other's 
institutions and to facilitate visits by authorized officials from each university for the purpose 
of studying the other’s educational system in order to develop cooperative mechanisms and 
to expand areas of cooperation;  
 C. to identify other areas of possible interest and collaboration;  
 D. to make faculty and students aware of the academic programs, research institutes,  
and educational resources of each other’s institution;  
 E. to exempt exchange faculty, staff, and students of tuition and other scholastic fees  
incurred at the other institution.  
 

For: Rajamangala University of     For: 
Technology Suvarnabhumi  
  
 
 ___________________________    ___________________________ 
Asst. Prof. Paisal Burinwatthana 
RUS, President 
Date: …………………………………………     Date: ……………………………………… 
   

Insert Logo 
Of other 
University 



2. การศึกษาวิเคราะห์ 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่เสนอทําข้อตกลงด้วย 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของร่างข้อตกลง และส่งข้อตกลงให้ที่ปรึกษากฎหมาย
มหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบ/ให้ข้อคิดเห็น 
3. การพิจารณา  
 - แจ้งผลการพิจารณาของที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาให้                     
ความเห็นชอบ/ปรับแก้ 
4. การดําเนินการ 
 - เสนอข้อตกลงให้อธิการบดีให้ความเห็นชอบในหลักการและพิจารณาลงนาม หรือกําหนดเวลาเพ่ือ
การลงนาม 
 - จัดพิธีลงนาม/ส่งเอกสารความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาลงนาม ซึ่งสถานที่ลงนามให้เป็นไป
ตามสองฝ่ายตกลงร่วมกัน 
5. การจัดเก็บข้อมูลหลังการลงนาม 
 - งานวิเทศสัมพันธ์บันทึกสถิติลงฐานข้อมูลและสแกนเอกสาร 
 - คณะส่งสําเนาข้อตกลงให้งานวิเทศสัมพันธ์หรือนําเข้าข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลเพ่ือเป็นสถิติ 
6.รายงานมหาวิทยาลัย 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ทําการเผยแพร่บน Website http://interrmutsben.wordpress.com 
 - งานวิเทศสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลภาพรวมและรายงานมหาวิทยาลัยทุกรอบไตรมาส ธันวาคม/
มีนาคม/มิถุนายน/กันยายน 
 - รายงานให้ สกอ. ทราบทุกต้นปี 
 




